
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده  الشيخ :
حده ال شريك له ، وأشهد أن حممًدا اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا و 

  عبده ورسوله . 
( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ملثل هذه املناسبة املذكورة نُذكر عادة بقوله عليه الصالة والسالم : 

ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل اهللا ، سلط اهللا عليكم ذًال ال ينتزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم 
، واحلكومات العربية منذ سنني عديدة حتاول الوقوف أمام العدو ، هذا اليهودي الغاصب الذي كان أذل  )

يف  -عز وجّل  -الشعوب على وجه األرض ، ولكن مع األسف مل يأخذوا بأسباب النصر ، واليت مجعها ربنا 
ولذلك حينما ينصرف املريض عن  نصركم ))(( إن تنصروا اهللا يمجلٍة قصريٍة من آياته الكرمية ، هي قوله تعاىل : 

تعاطي العالج النافع الناجح الناجع فسوف ال يشفى ، فكيف به إذا أخذ داء على داء وهو ال شك أنه يف 
ازدياٍد من املرض ، لقد تنبهت بعض الدول إىل ضرورة األخذ بأسباب القوة واملنعة ظًنا منهم أن هذه األسباب 

لى عدوهم ، ولكن بسبب ابتعادهم عن دينهم من الناحيتني السابقتني بيانًا أال ومها هي اليت حتقق النصر هلم ع
الناحية العلمية أو الفقهية والناحية العملية ، ظنوا أن نصرهم على عدوهم سيكون بنفس الوسيلة اليت انتصر ا 

عد ألٍي وبعد زمٍن طويٍل إىل عدوهم عليهم ، أال وهي القوة املادية فقط ، ولذلك فقد توجهوا بكل مهمهم ولو ب
األخذ ذه األسباب املادية ، ولكنهم مل يصلوا ولن يصلوا إىل اهلدف املنشود ، وهو التغلب على عدوهم 
واالنتصار عليهم ، إال إذا ضموا إىل هذه األسباب املادية أخذهم باألسباب الشرعية ، ورمبا جاز لنا أن نسميها 

يف  -عز وجّل  -يف بعض اصطالحات العصر احلاضر ذلك هو ما ضمنه ربنا باألسباب الروحية ، كما يقال 
نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه يف غري ما حديث صحيح ومن ذلك احلديث السابق أال وهو قوله عليه  ...اآلية و

سلط اهللا  ( اذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل اهللا ،السالم 
( تتداعى عليكم األمم كما ومن ذلك قوله عليه السالم  عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )

تداعى األكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اهللا قال ال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم 
ليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا غثاء كغثاء السيل ولينزعن اهللا الرهبة من صدور عدوكم و 

أحاديث أخرى قد تنص على جزء من جزئيات هذين  ... رسول اهللا قال حب الدنيا وكراهية الموت )
احلديثني الصحيحني كاحلديث الذي أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى آلة 

( إذا ، وهذا مأخوذ من احلديث السابق :  ما دخل هذا بيت أحٍد إال ذل )( حرث فقال عليه الصالة والسالم 
إىل آخره ، واحلديث الثالث هذا األخري كناية عن التكالب على  ) ...أخذتم بأذناب البقر ورخيتم الزرع 



أتي ( يالسعي وراء الكسب املادي ، ولعل من ذلك أيًضا أو من تلك األحاديث قوله عليه الصالة والسالم : 
أو كما قال عليه الصالة  زمان على أمتي ، ال يُبالي المرء من أي طريٍق أكل ، أمن الحالل أم من الحرام )

والسالم ، ولذلك فيجب على مجيع املسلمني احلريصني حًقا على أن يعود إليهم جمدهم وعزهم الغابر أن يعودوا 
ة العواطف وحتريك النفوس وإثارا ، مث ال شيء بعد ذلك إال إىل اهللا ، والعودة إىل اهللا ليس لفظًا ، ُيستعمل إلثار 

يف حركة  " مكانك راوح "أن تبقى هذه النفوس يف أماكنها على طريقة النظام العسكري املعروف يف بالد البالد 
هللا ويف اجتهاد ، ولكن ليس هناك تقدم ، ملاذا ؟ ألننا مل نأخذ بسببني اثنني عليهما مدار النصر على أعداء ا

تبارك وتعاىل ، السبب األول هو العلم ، والسبب اآلخر هو العمل بالعلم ، وكل منهما حيتاج إىل تذكري ألمور 
أما العلم فهو قسمان : علم نافع  (( ولكن أكثر الناس ال يعلمون ))هامة جًدا جًدا ، واألمر كما قال تعاىل : 

علم ضار ، لكن على األقل أقول أنه علم غري نافع ، فما هو ، وعلم ال أقول اآلن غري نافع ، ال أقول اآلن أنه 
العلم النافع ؟ الشك أن اجلواب سيكون متفًقا عليه حينما يقدم هذا العلم إىل الناس جممًال ، كأن يقال العلم 

خوًذا من النافع هو قال اهللا ، قال رسول اهللا ؛ ألن املسلمني ال خيتلفون أبًدا ، بأن العلم الشرعي هو ما كان مأ
الكتاب والسنة ، ولكن هل هذا اإلمجال يف التعبري ويف لفت نظر الناس اليوم ، يكفي للفت نظر املسلمني إىل 
أن أسباب النصر حمصور يف العلم النافع ، مث العمل ذا العلم ، هل يكفي أن نقول للناس أن العلم قال اهللا ، 

تلف فيها إثبات وال يتنطح فيها أيًضا عنزان ، كما قيل يف قدمي قال رسول اهللا ؟ وهي كلمة كما قلنا آنًفا ال خي
  الزمان .
لكننا إذا دخلنا يف التفاصيل ، فهناك سنجد أن املسلمني اليوم خمتلفون مع األسف يف هذا العلم النافع  الشيخ :

اخلالف يف تعريف العلم  لعباده املؤمنني ، ملاذا ؟ ملاذا يكون - عز وجّل  -، الذي هو السبب األول لنصر اهللا 
النافع ؟ ذلك ألنه مضى على املسلمني قرون كثرية ، وسنني عديدة وهم قد انصرفوا عن كتاب اهللا وعن سنة 

دراسًة وتفقًها فيهما ، هذا الفقه الذي أراده نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه  - صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
الفقه يف الدين أخذ تعريًفا خاًصا ،  ( من يرد اهللا به خيًرا يفقه في الدين ): ، يف احلديث الصحيح املتفق عليه 

وهو أن يتفقه اإلنسان على مذهٍب من املذاهب املتبعة اليوم ، ال أقول اآلن املذاهب األربعة ؛ ألن كالمي ليس 
لذين جتمعهم شهادة أن ال حمصورًا يف املسلمني املعروفني بأهل السنة ، وإمنا كالمي ينصب على كل املسلمني ا

إله إال اهللا ، وأن حممًدا رسول اهللا ، حيث يصلون صالتنا ، ويستقبلون قبلتنا ، ويأكلون ذبائحنا ، كل من فعل 
ذلك كان منا وكان له ما لنا ، وعليه ما علينا ، هؤالء املسلمني كافة ، انصرفوا ، ال أعين أيًضا حىت ما يتبادر إىل 

أقصده وال أعنيه ، ال أعين أفراد املسلمني العامة ، وإمنا أعين خاصتهم حينما أقول أم ذهن البعض ، ما ال 



إىل التفقه يف دائرة حمدودة  - صلى اهللا عليه وسلم  - انصرفوا عن التفقه يف كتاب اهللا ، ويف حديث رسول اهللا 
ربعة ، أما اآلخرون فحدث وال حرج ، جًدا ، أال وهي دائرة املذهبية الضيقة ، أما أهل السنة فهم يتبعون أئمة أ

فإم يتبعون أئمة آخرين هم بال شك من أفاضل علماء املسلمني ، ولكن أقواهلم واستنباطام الفقهية مل تصل 
إىل أتباعهم بالطرق العلمية الصحيحة ، كما وصلت أقوال األئمة األربعة إىل أتباعهم من أهل السنة واجلماعة . 

ملسلمني ركنوا إىل التقليد املذهيب ، إال من شاء اهللا وقليل ما هم ، وهؤالء بال شك مما ربنا الشاهد : أن خاصة ا
مينت ويتفضل على عباده يف كل زماٍن ويف كل مكان أن يقيض للمسلمني كافة أفراد من هؤالء  - عز وجّل  - 

لكن هؤالء   -لى اهللا عليه وسلم ص -العلماء الذين يأخذون من املنبعني الصافيني كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
  كما جاء يف احلديث الصحيح غرباء .

صلى اهللا  - أن النيب  -رضي اهللا عنه  -أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث سعد بن أيب وقاص  الشيخ :
 ليس كالمنا اآلن يف هؤالء ( إن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا ، فطوبى للغرباء )قال :  - عليه وسلم 

لقلتهم وغربتهم ، وإمنا كالمنا  - صلى اهللا عليه وسلم  - الغرباء الذين يتفقهون يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا 
يف مجاهري العلماء الذين قنعوا بتقليد مذهٍب من املذاهب ، هذا التقليد هل هو العلم الذي حنن يف صدد 

سلمني ، ال فرق بني جمتهديهم ومتبعيهم ومقلديهم ، التحدث عنه ؟ اجلواب ال ، ذلك أن العلم باتفاق علماء امل
أقول ال فرق يف تعريف العلم ذا بني كل علماء  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه العلم بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا 

 املسلمني ، سواء كانوا جمتهدين أو متبعني أومقلدين ، ومن األدلة الصرحية يف ذلك : ما جاء يف كتاب القضاء ،
قال الشارح  ( وال يجوز تولية الجاهل على القضاء )من كتاب اهلداية من كتب احلنفية املعتمدة حيث قال : 

، وهذا  " أي املقلد "شرًحا لكلمة اجلاهل ، قال :  " فتح القدير "يف كتابه املسمى بـ  -رمحه اهللا  -ابن اهلُمام 
ا ، فمن هو العامل ؟ العارف بالكتاب شيء مهم جًدا ، ال جيوز نصب اجلاهل على القضاء ، إال

ً
 أن يكون عامل

والسنة ، من هو اجلاهل ؟ هو املقلد ملذهب من املذاهب املتبعة لألئمة اتهدين ، ملاذا كان هذا التقليد ليس 
الكرمي علًما ؟ لسببني اثنني : أوهلما نقلي ، واآلخر عقلي واقعي . أما األمر النقلي فهو حني قال تعاىل يف القرآن 

فالعلم بالشيء ليس له عالقة بالتقليد ألنه يستلزم القطع باملعلوم واجلزم به ،  (( فاعلم أنه ال إله إال اهللا )): 
" ال وخباصة ما كان متعلًقا بالعقيدة ، وبصورة أخص ما كان منها متعلًقا بأس العقيدة وأصلها أال وهو التوحيد 

ا فالعلم إًذا ال يعين إ إله إال اهللا "
ً
ال املعرفة اجلازمة مبا جاء عن اهللا ورسوله ؛ ألن ما سوى ذلك ال يكون عامل

  يكون ظًنا ، والظن قد خيطئ وقد يصيب .
فلهذا ظل املسلمون خمتلفني ،  (( إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال )) الشيخ :



اقع هو سبب من أسباب الضعف وهو سبب من أسباب واالختالف بنص القرآن الكرمي وأيًضا يشهد عليه الو 
التفرق ، فإذا أردنا أن نقضي على هذا السبب الذي أدى إىل التفرق ، وجب علينا أن نعود إىل الكتاب والسنة ، 

( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم حينما قال :  - صلى اهللا عليه وسلم  - بذلك بشرنا رسول اهللا 
وإذا كان خاصة املسلمني وفقهاؤهم قنع كل   وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )بهما ، كتاب اهللا

منهم بأن يتعلم الدين على منٍط مذهٍيب حمدود ، فماذا يكون حال األفراد من عامة املسلمني ؟ الشك أم 
  سيكون حاهلم كحال فقهائهم من اجلمود على التقليد املذهيب .

ريًا ما تساور بعض النفوس وتظهر يف كثري من األحيان على بعض األلسنة ، هذه الشبهة هنا شبهة : كث الشيخ :
تقول : أليس كل من األئمة األربعة قد اخذ مذهبه من الكتاب والسنة ؟ نقول معهم نعم ، بل حنن أعلم منهم 

لسنة ، ولكن هؤالء العلماء  بأم حينما أصلوا أصوهلم وفرعوا فروعهم إمنا كان ذلك اعتماًدا منهم على الكتاب وا
كلهم يشهد بأن العلم املنصوص يف الكتاب والسنة أو بعبارة أدق العلم الوارد يف الكتاب والسنة بعضه صريح ، 
وبعضه يتطلب استنباطًا وفقًها خاًصا ، كما جاء يف صحيح البخاري : أن أبا جحيفة السوائي من أصحاب النيب 

 - " هل خصكم معشر أهل البيت رسول اهللا قال :  -رضي اهللا عنه  -ا سأل عليً  - صلى اهللا عليه وسلم  - 
وأخرج من بيت  " ال ، اللهم إال ما يف ِقراب سيفي هذا "؟ قال :  بشيء من العلم " - صلى اهللا عليه وسلم 

 " وإال:  - وهنا الشاهد  - السيف ورقة مكتوب فيها بعض األحاديث املتعلقة باجلراحات والقصاص ، مث قال 
فهنا يف الفهم قد يقع اخلالف بني الفقهاء الكبار ، وحينئٍذ مثل هذا اخلالف  فهًما يؤتيه اهللا عبًدا يف كتابه "

  جيب الرجوع به إىل الكتاب والسنة
وأنا ال أذهب بكم بعيًدا ، وال أكثر على مسامعكم الضرب من األمثلة الكثرية ، لكن حسيب مثال  الشيخ :

شرتك اجلميع يف فهمه لسهولته ، وثانًيا : لكثرة ابتالء الناس به ، أال وهو مسألة تتعلق واحد ؛ ألنه أوًال : ي
بصحة الصالة أو الوضوء أو بطالما ، أال وهي خروج الدم مثال من بدن اإلنسان ، فهناك يف املذاهب املعروفة 

دم ينقض الوضوء مهما كان قليًال . اليوم ألهل السنة ثالثة أقوال يف مسألة واحدة : القول األول : أن خروج ال
وعلى العكس من ذلك متاًما ال ينقض الدم مهما كان كثريًا . ومذهب وسط بني هذا وهذا فصل وقال : إن كان  
كثريًا نقض ، وإن كان قليًال مل ينقض . هذه ثالثة أقوال يف مسألة يُبتلى فيها الناس يف كل يوم ما شاء اهللا ، 

 - عليه السالم  -هم هل عاد املسلمون يف هذه املسألة إىل السنة ؟ اليت قال الرسول وصنائع ...وعلى حسب 
بقيت  ( ال يزيغ عنها إال هالك )، ويف رواية :  ( تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ، ال يضل )فيها : 

ن شافعًيا يقول ال ينقض هذه األقوال كما هي ، فمن كان حنفًيا يقول ينقض الوضوء مهما كان قليالً ، ومن كا



مهما كان كثريًا ، ومن كان مالكًيا أو حنبلًيا قال بالتفصيل السابق . اليوم إذا أصيب أحد املسلمني جبرٍح يف بدنه 
، هذا الذي أمرنا بالرجوع  - صلى اهللا عليه وسلم  - ، فعلى ماذا يكون الفتوى ؟ على قال اهللا ، وقال رسول اهللا 

وهذا هو االختالف يف مسألة بسيطة جًدا ، اجلواب : ال ، بل إن الذي قد ُيسألون يكون إليه عند االختالف ، 
موقفهم أحد موقفني : إما أن يقول للسائل أنت ما مذهبك ؟ فإذا أجابه مذهيب كذا ، أفتاه على مذهبه . 

ن دارًسا للفقه الذي يسمى واملوقف الثاين : أن يقول واهللا املسألة خمتلف فيها ، وذكر األقوال الثالثة ، إذا كا
يقول أبو حنيفة قال كذا ، والشافعي قال كذا ، واإلمامان اآلخران قاال كذا ، إذا كان  " الفقه املقارن "اليوم بـ 

السائل قليال بصري ِفتح يقول طيب يا شيخ ، أنا على ماذا أعمل ؟ هنا لسان حال املسئول : ما املسئول عنها 
؟ ألنه فعًال درس ، قال فالن ، وقال فالن ، وقال فالن ، لكن ما درس العلم الذي هو  بأعلم من السائل ، ملاذا

قال اهللا ، قال رسول اهللا ؛ ولذلك فيعيش اخلاصة ، فضًال عن العامة يف حرية ، يف حرية من دينهم ، ويف الغالب 
رخصة أو بالعزمية يعودون حني ذلك يلجأ الناس حينما ال جيدون فتوى صارمة ملزمة سواء بالتحرمي أو باإلباحة بال

فيما يسمى عند الفقهاء املتأخرين بالتلفيق ، فهو يأخذ من كل مذهب أيسره ، ليس هذا هو الدين ، الدين جاء 
لتهذيب النفوس وليس إلتباع اهلوى ، فأنت مثًال عشت على املذهب احلنفي ، فوجدت واهللا أن خروج الدم 

اهللا فيها صعوبة أو فيها مشكلة ، إًذا أنا أقلد املذهب الشافعي ، أو عشت خاصة إذا كنت حدادا أو جنار ، و 
يف املذهب الشافعي وأنت مثًال قماش بزاز ، تبيع األقمشة ، والنساء راحيني جايني لعندك ، ملا بدكك تقبض 

ت يف هذه الفلوس منها ، شئت أم أبيت يصري يف متاس ، املذهب الشافعي يقول انتقض وضوؤك ، إًذا ترجع أن
 (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ))املسألة حنفي ، هكذا هو اإلسالم الذي جاء لتزكية النفوس ؟! 

قد بّني يف الكتاب كل شيء ، وإن كان هذا البيان يف أكثر األحيان يكون باألسس  - عز وجّل  - ، إن اهللا 
(( توىل تفصيل ذلك يف السنة ، كما قال عز وجّل : هو الذي  - صلى اهللا عليه وسلم  - والقواعد ، لكن النيب 

إين ألشعر بأنين استطردت كثريًا ؛ ألين أردت أن أقول ما هو  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))
العلم النافع ؟ وما هو العمل الصاحل ؟ ولذلك فسوف أحاول أن أكبح من مجاح انطالقي يف حبثي ألعود شيًئا 

العلم القائم على العلم النافع ، مث بعد ذلك لعل هناك بعض األسئلة لبعض اإلخوان جنيب عليها  ...إىل  قليالً 
  بقدر اإلمكان فأقول :

قد  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))قال تعاىل يف القرآن الكرمي خماطًبا مجهور املسلمني :  الشيخ :
مني أهل الذكر هم الذين يكثرون ذكر اهللا ، وخباصة إذا كانوا من أولئك الذين يتبادر ألذهان كثري من عامة املسل

يذكرون اهللا على خالف السنة ، ويعملون ببعض األحاديث الضعيفة واملنكرة ، كمثل احلديث الذي يلهج به 



ربون وال بعض أولئك الناس ، الذين ال يتأدبون مع اهللا عز وجّل يف ذكرهم ، حيث يرقصون يف الذكر ويضط
جيلسون بتمام األدب واخلشوع ، حيتجون حبديٍث مروي يف بعض الكتب ، ولكنه ال يصح من حيث إسناده أال 

يعين  ( اذكروا اهللا حتى يقول المنافقون إنه مجنون ):  -صلى اهللا عليه وسلم  - وهو قوهلم قال رسول اهللا 
حىت يقول الناس فالن جمنون ، تُرى أهكذا كان خري أكثروا وبالغوا من ذكر اهللا ، واالضطراب يف هذا الذكر ، 

ال أريد أيضا أن أستطرد يف هذه النقطة بالذات ،  - حاشا هللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -الناس بعد رسول اهللا 
(( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وإمنا أردت أن أقول أهل الذكر هم أهل القرآن ، بدليل اآلية السابقة املعروفة : 

أي أهل القرآن  (( فاسألوا أهل الذكر ))فالذكر هنا هو القرآن ، والذكر هناك أيًضا هو القرآن ،  افظون ))لح
، وأهل القرآن كما جاء يف احلديث الثابت هم أهل اهللا ، وخاصته أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته ، هؤالء 

ربنا أوجب  لوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))(( فاسأطائفة من األمة ، والطائفة األخرى الذين ال يعلمون ، 
واجبني على جمموع األمة ، القسم األقل منها ُهم العلماء بالقرآن وبالسنة ، أوجب عليهم أم إذا ُسئلوا أن 
جييبوا ، وأوجب على مجهور املسلمني الذين يعلمون أن يسألوا أهل العلم ، فمن ُهم أهل العلم ؟ نعود لنلخص 

، هل هو الذي يقول يف املسألة قوالن مث ميضي فيدع السائل حريان ؟ أم هو الذي يقول قال اهللا ، قال ما ذكرنا 
رسول اهللا ؟ هذا هو العلم النافع ، ولذلك فأول أو أساس عودة املسلمني إىل دينهم ليعود إليهم عزهم وجمدهم ، 

د ذلك العمل الصاحل ، ال ميكن معرفة العمل هو رجوعهم إىل العلم النافع ، وهو الكتاب والسنة ، مث يأيت بع
الصاحل إال بالعلم النافع ، فإن كثريًا من الناس اليوم نراهم يعملون أعماًال ، وقد يعتربون أنفسهم أو يظن بعض 
الناس فيهم إم من الدعاة إىل اهللا ، فهم يفعلون أفعاًال ويأتون أعماًال ، يظنوا صاحلة ، وليس من الصالح يف 

ء ملاذا ؟ ألم مل يتخذوا الوسيلة أال هو العلم النافع ، مل يتخذوه وسيلة ، ليميزوا العمل الصاحل من العمل شي
  الطاحل ، وأنا أضرب لكم ها هنا مثًال خمتصرًا جًدا ، مث لعلي أحاول أن أكتفي مبا ذكرت

حيحه وهو قوله عليه الصالة فأقول : هناك احلديث املعروف ، والذي أفتتح به اإلمام البخاري ص الشيخ :
( إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته والسالم : 

كثري من   إلى اهللا ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
رونه أيًضا كما رويته لكم آنًفا ، ولكن ال يفهمون معىن اجلملة األوىل منه : الناس يعرفون هذا احلديث لفظا وقد ي

ملاذا ؟ ألننا كثريًا ما نسأل أو بدون سؤال نوجه ، ونقول يا أخي هذا العمل الذي  ( إنما األعمال بالنيات )
اجلواب ؟ يقول لك يا تفعله ، أو هذا الكالم الذي تنطق به ، تتكلم به ، هذا ليس عمًال صاًحلا ، ماذا يكون 

أنا نييت طيبة ، أنا نييت صاحلة ، فما هو معىن احلديث ؟ هل معىن  ( إنما األعمال بالنيات )أخي الرسول قال : 



  بالنيات الصاحلة ؟ أم معىن  ( إنما األعمال بالنيات )احلديث : 
وهذا الذي يُفسره ، متام احلديث ،  احلديث ؟ إمنا األعمال الصاحلة بالنيات الصاحلة ، هذا هو املعىن ، الشيخ :

املقصود هنا اهلجرة يف سبيل اهللا ، أي : اخلروج  ( فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله )
للجهاد يف سبيل اهللا ولقاء أعداء اهللا ، فمن خرج يف سبيل اهللا أي : من خرج للجهاد يف سبيل اهللا ونيته صاحلة 

اب ، أما عمله ليس صاحلًا ، لكن نيته صاحلة فال يكفي ، كذلك العكس ال يكفي أن يكون ، هذا الذي يُث
عمله صاحلًا ، وهذا الذي يفهمه الناس أن يكون عمله صاحلًا ، لكن نيته غري صاحلة ، فاحلديث إًذا يُعطينا 

نية الصاحلة العمل الصاحل ، شيئني متقابلني كما يشرتط يف العمل الصاحل ، النية الصاحلة ، كذلك ُيشرتط يف ال
فأحدمها ال يغين عن اآلخر ، كثري من الناس اليوم تسمعوم حيلفون بآبائهم ، يقول لك يا أخي أنا نييت طيبة ، 
ورمبا جتد إنسان يأيت القرب ويصلي عنده قرب نيب أو ويل أو صاحل أو إىل آخره ، تنهاه عن ذلك يقول أنا ما أقصد 

 التوجه إليه بصاليت ، إًذا ماذا تقصد ؟ أقصد التوسل به إىل اهللا ، طيب إتيانك إىل هذا عبادته ، ما أقصد يعين
عليه  - القرب مع كون النية صاحلة نسلم ا ، إتيانك هذا فعل ، فهل هو فعل صاحل ؟ اجلواب ال ؛ ألن الرسول 

ة الدعاء ، بل الدعاء هو العبادة  ومن الصال ( ال تجلسوا على القبور وال تصلوا إليها )كان يقول :   - السالم 
فإًذا التوجه بالدعاء  ( الدعاء مخ العبادة )كما قال عليه السالم ، ويف احلديث اآلخر ، لكن إسناده ضعيف : 

إىل القرب كالتوجه إليه بالصالة ، عمٌل غري صاحل ، وال يشفع هلذا العمل الغري صاحل أن النية صاحلة ، إن سلمنا 
، إًذا لتكون أعمالنا صاحلًة جيب أن تكون موافقة للشريعة وإىل هذا أشار ربنا عز وجّل بقوله يف بأن النية صاحلة 
قال علماء  (( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمًال صالًحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا ))القرآن الكرمي : 

أي : إخالص العبادة هللا . وختاًما  دا ))(( وال يشرك بعبادة ربه أحالتفسري : العمل الصاحل ما وافق السنة  
أقول : حينما يعود املسلمون إىل العلم النافع مث العمل الصاحل فيومئٍذ يكونون قد وضعوا األساس لقيام اتمع 
اإلسالمي ، وحتقيق إقامة الدولة املسلمة وإال فدون ذلك ، ال سبيل إىل هذه اإلقامة اليت جيب علينا أن نقوم ا 

ال يتقدمون ؛  " مكانك راوح "ل املسلمون كما قلنا آنًفا يعملون ويتحركون ولكن على النظام العسكري ، وسيظ
ألم مل يأخذوا بأسباب النجاح ، هذه األسباب كلها ، جيمعها كلمتان : العلم النافع والعمل الصاحل . هاتوا ما 

  عندكم من األسئلة اآلن .
  . ... السائل :
  حياكم اهللا الشيخ :
  السالم عليكم . السائل :



  لو تُبّني لنا ما هي أسس الدولة اإلسالمية وأركاا وما هو السبيل إلقامتها ؟  السائل :
أما السبيل فقد أوضحته لك بإجياز ، أما البقية نؤجلها إىل أن تقوم قائمة الدولة اإلسالمية إن شاء اهللا  الشيخ :

  ، ويساعدهم على األخذ باألسباب اليت أشرنا إليها آنًفا . ، واآلن نسأل عن شيء يُهم أفراد املسلمني
أستاذنا ، الشك أن أهم مزايا الدعوة السلفية هي نبذ اجلمود والتعصب املذهيب ، لكن نالحظ يف   السائل :

كتابات بعض األفراد السلفيني يعين وجود ما يشري أم على طريقة التقليد ، يعين مثًال يف كتاب صاحب كتاب 
ة التعصب املذهيب جند يف كتابه ما يكرر عبارة قال شيخنا ، قال شيخنا ، أال يُعترب هذا نوع من أنواع التقليد بدع

  ؟ جزاك اهللا خري . 
هذا السؤال مهم جًدا ، طاملا حنن تكلمنا حوله ، إجياب باختصار ، أقول : التقليد ال ينجو منه إنسان  الشيخ :

ما مسا وعال وكان من كبار العلماء ، األخ السائل الظاهر ما يدور يف باله هذه ، ال ميكن أن ينجو منه إنسان مه
احلقيقة والذي حنن ننكره وندندن حول اإلنكار له ، ليس هو جمرد التقليد هذا الذي ال ينجو منه إنسان بعد 

يًنا أن يتدينوا وأن ، التقليد الذي ننكره هو أن يتخذ املسلمون التقليد د - صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا 
يتقربوا إىل اهللا بتقليد شخص من الناس معني ، أما إذا كان املسلم من عامة املسلمني كما ذكرنا آنًفا يف التعليق 

الذين ال يعلمون هم أكثر الناس واآلن نضع  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))على قوله تعاىل : 
ا باملفهوم الذي جعلناه آنًفا  السائل أمام هذا السؤال ، حينما

ً
ا ليس عامل

ً
يأيت رجل من عامة الناس ويسأل عامل

ا باملعىن الراجح وهو العلم بالكتاب والسنة ، يأيت العامي فيسأل هذا العامل مسالة ما ، فيجيبه 
ً
مرجوًحا ، وإمنا عامل

ه تقليًدا هكذا أنا أفرتض ، لكن وينطلق ماذا نسمي تبين هذا العامي جلواب ذلك العامل ؟ أنت وأنا سوف نسمي
  السائل يا ترى يشاركين يف هذا ؟ تسميه تقليًدا ؟ 

  إن مل يكن عن دليل فهو مقلد .  السائل :
  أنا ما قلت عن دليل ، أنت فقط خليك معي ، رجل جاء إىل عامل وسأله عن مسألة وأجابه مبا يعلم ؟  الشيخ :
  نعم ، مقلد .  السائل :
  وز له أن يأخذ ذا القول أم ال ؟ مقلد ، جي الشيخ :
  هذا يعتمد شيخنا على مرتبته العلمية ، هل هو .. السائل :
  اهللا يهديك ، اهللا يهديك ، أنا أسألك رجل عامي ؟  الشيخ :
  الشك العامي يقلد .  السائل :
ماء وغري علماء ، طيب ، ملاذا يا أخي ما متشي معي ؟ أنا أقول إنه القرآن قسم األمة قسمني : عل الشيخ :



هؤالء العلماء يف منهم عامة ، ويف منهم مثقفني ، مثقفني ممكن يكون دكتور يف الطب ، لكن هو أجهل من أيب 
جهل يف الفقه مثًال يعين ، لكن عامة املسلمني ال علم عندهم يف األحكام الشرعية ، يأيت ويقول مثًال أنا عملت  

قت إىل آخره ، بقول له ال ما طلقت ، بقول له : جزاك اهللا خري ، كذا وحكيت كذا ، وزوجيت طلقت أو ما طل
  تبىن هذا القول وراح يعاشر زوجته كما كان من قبل ، هذا تقليد أم ليس بتقليد ؟ 

  تقليد ، نعم .  السائل :
  طيب ، هذا جائز وإال غري جائز ؟  الشيخ :
  جائز .  السائل :
ليد جائز وبني تقليد غري جائز ، وهذا الذي جيب أن نبينه للناس ، جائز ، إًذا جيب أن نفرق بني تق الشيخ :

عرفنا اآلن ما هو التقليد اجلائز ، وهو الذي ال يستطيع أن ينجو منه حىت العلماء ، مثًال كبار الصحابة كانوا 
فإذا  يم ))(( وفوق كل ذي علٍم عليقلد بعضهم بعًضا ، ملاذا ؟ ألم كانوا يعرتفون كما قال رب العاملني : 

جاء العامي وسأل رجل من أهل العلم عن مسألة ، وقال له حالل ، حرام ، جيوز ما جيوز ، إىل آخره ، وانطلق 
ميشي هذا جائز ، ما الذي ال جيوز ؟ إذا سأل وأجيب ، مث تبّني له فيما بعد أن هذا اجلواب خيالف نًصا يف 

الن ، سواء كان هذا الفالن حًيا أو ميًتا ، املهم أنه هو ال الكتاب أو يف السنة ، فيضل يقول ال ، أنا مقلد لف
حييد عن التمسك بقول رجل عامل واحد ، هذا هو الذي نكين عنه بكلمة التدين بالتقليد ، هذا ال جيوز ، فإذا 
رأيت شخًصا يستفيد من عامل شخٍص يعتقد أنه على شيء من العلم ، فما الذي يريبك يف هذا ؟ أنت تستطيع 

اعلم منك أن يقول قال البخاري كذا ، أو قال مسلم كذا ، قال أبو حنيفة كذا ، قال الشافعي كذا ، ما أو 
يستطيع ، لكن العامل مثل النحلة خيتار من كل زهرة ما فيه الغذاء النافع ، أما الذي ال يعلم فقد ضرب اإلمام 

ل املقلد كمثل احلاطب الذي حيتطب احلطب ليًال مث " مثالشافعي مثًال رائًعا هلذا اجلاهل الذي هو املقلد ، قال: 
، ملاذا ؟ ألنه مجاع مجع حطب من هنا  يُلقي هذا احلطب على ظهره ، وفيها األفعى قد تلدغه وهو ال يشعر "

وهنا ، وهكذا التقليد ليس علًما كما شرحنا آنًفا ، لكن هذا ال يعين أن العلماء ال يستفيد بعضهم من بعض ، 
ضهم ببعض ، وأنا احلقيقة أستغرب هذا السؤال جًدا ، ومن شخص نعرف أنه معنا على الكتاب وال يثق بع

والسنة ، لكن الظاهر أنه هو يتصور إنه جمرد انتماء اإلنسان إىل الكتاب والسنة ، صار بقى يستطيع أن جيتهد يف  
  كل مسألة ، وال يذكر من علمه هذه املسألة أو تلك .

بالنسبة للناس الذين يعيشون يف األرض احملتلة ، صالح العمل هل يكون يف رد الظلم أو ونسأل شيخنا  السائل :
االصطالح احلاصل اآلن وهو االنتفاضة املشاركة فيها أو ترك هذا األمر ، بالنسبة للمسلمني هناك الكل يريد 



مواقف الفنت اليت نعيشها النجاة إذا كان مسلًما ، فما موقف املسلم الذي ينبغي أن يكون يف هذه املواقف ؟ 
  وخاصة يف األرض احملتلة ؟ 

( ال ، بل ما دام املسلمون أخي كما مسعت آنًفا يف قوله عليه السالم ، ملا قيل له أهم قليلون ؟ قال :  الشيخ :
هذا الوصف مع األسف ينطبق على العامل اإلسالمي اليوم ،  أنتم يومئٍذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل )

يل واقع إخواننا الفلسطينيني الذين عايشني حتت حكم اليهود ، ال متتد إليهم يد املساعدة والعون والنصر من بدل
املاليني اململينة من املسلمني ، مادام أن الواقع هكذا ، أنا قلت قدميًا قبل االنتفاضة هذه بأن هذه البالد لو كان 

لنافع والعمل الصاحل لنجو بدينهم وتركوا ضعف آبائهم أهلها يعيشون على ضوء ما شرحته آنًفا ، العلم ا
وأجدادهم ، ال يبالون ا شيًئا وهلم أسوة باملهاجرين واألولني ، لكن ضعف علم املسلمني العلم النافع ، وبالتايل 

ر إعراضهم عن العمل الصاحل الناتج من جهلهم بالعلم النافع ، يظنون أن بقاءهم حتت حكم هؤالء اليهود الكفا
يف بالدهم أقوى هلم سياسة ، إًذا اآليات واألحاديث اليت حتض املسلمني على أن يهاجروا من بالد الكفر إىل 
بالد اإلسالم ما موقعها اليوم ؟ ليس هلا يف صدور املسلمني اليوم أي مكان ، كنت أقول هذا قبل االنتفاضة ، 

نها ، أنا صرحت بأن هذه االنتفاضة مادامت وبعد االنتفاضة ومضي سنة أو أقل منها أنا صرحت أو أقل م
الدول العربية ال متد يد املساعدة إليها ، بكل شيء بالسالح واملال والرجال إىل آخره ، فهذا يزيد الشعب 
الفلسطيين ضعًفا على ضعف ويزيد املستعمر الكافر الغاشم قوة على قوة لذلك ، فأنا منذ أمد بعيد ال أؤيد 

  االنتفاضة
  ذناألذان يؤ 

وأقول األصل كما قلت باملسلمني أن يهبوا هبة رجل واحد ويدافعوا عن البالد هذه ،  -اهللا أكرب اهللا أكرب-
ليست فقط ألا بالد مقدسة ، بل بالد املسلمني كلها جيب الدفاع عنها ، ومن املتفق عليه عند علماء املسلمني 

المية وجب عليهم كلهم أن ينهضوا لطرد هذا الكافر ، مع ، أن الكفار إذا غزو طرفًا أو إقليًما من البالد اإلس
األسف هذا غري موجود اليوم ، واحلرب األفغانية أكرب مثال ، الدول ما أحد حترك فيها إطالقًا مع أن الطريق كان 
مفتوًحا إىل عهد قريب خبالف فلسطني ، وفلسطني الواقع يؤسف أكثر وأكثر ؛ ألنه ال يتمكن أي إنسان أن 

  إىل فلسطني ليجاهد يف سبيل اهللا مبعىن الكلمة ؛ لذلك أنا ال أنصح ذه االنتفاضة  يدخل
وأنصح أن يوفر الشباب املسلم قوته ليوم الساعة ، حينما يستعدون كما أمر الشارع احلكيم يف اآلية  الشيخ :

ينتبهوا إىل أن يف اآلية توجيًها ضمنيًا املعروفة اليت يرددها كثري من الناس املربني أو املوجهني أو املرشدين ، دون أن 
 (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ))، أعين ا قوله تعاىل : 



، هذا اإلعداد املادي ، غري ميكن حتقيقه بأرض فلسطني هذا أمر بدهي وإىل مىت يظل إخواننا املسلمون يقابلون 
باحلجارة هذه تعيش سنة سنتني ثالثة ، وبعدين ؟ ال مسح اهللا فناء الشعب الفلسطيين ، وخلو  الرصاص والقنابل

األرض من املسلمني متاًما ، ولكن يف اآلية كما أشرُت آنًفا يف لفته آخر ، وهو إذا الحظنا اخلطاب املوجه ملن ؟ 
وجه إليهم مثل هذا اخلطاب ، هل كانوا  وأعدوا معشر املسلمني ما استطعتم من قوة تُرى هؤالء املسلمني الذين

يوم وجه إليهم اخلطاب ، قد يأت نفوسهم للقيام بواجب اجلهاد يف سبيل اهللا أم ال ؟ ماذا تظنون ؟ وإال ما 
(( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فامهني كالمي ؟ كالمي واضح ؟ ملا ربنا عز وجّل خاطب املسلمني بقوله : 

، مل يكن هذا يف العهد املكي ، إمنا كان هذا يف العهد املدين أي يوم علم اهللا عز وجّل أن إىل آخرها  )) ...

(( وأعدوا لهم ما املسلمني قد يأوا نفسًيا وربوا أخالقًيا لينهضوا لقتال األعداء ، يومئٍذ قال اهللا عز وجّل هلم : 
  واضح هذا الكالم ؟  استطعتم ))

  واضح .  السائل :
اآلن هل العامل اإلسالمي ككل كما يقولوا اليوم ، ومنه العامل الفلسطيين ، قاموا ذا الواجب ؟ أنا أقول  الشيخ :

آسًفا ال ، فإًذا ال جمال للنصر باحلجارة حىت ولو كنا استعددنا االستعداد األول ، وهو االستعداد الروحي ؛ ألنه 
 هذه اآلية ، فإًذا أنا أقول أن املسلمني اآلن يف كل العامل ينقصنا حني ذاك االستعداد املادي املذكور صراحًة يف

( أقيموا دولة اإلسالم في قلوبكم تقم لكم في اإلسالمي اعملوا كما قيل يف بعض حكم العصر احلاضر : 
الدولة يف األرض ال تقام إال إذا أقامها أفراد املسلمني يف نفوسهم ، ومثال بسيط جًدا ، ولعله هذا  أرضكم )

ون اية اجلواب عن ذاك السؤال ، إذا مسلم عنده بيت صغري ، هذا البيت الصغري ال يستطيع أن يقيمه على يك
اإلسالم ، ترى هل يستطيع أن يُقيم الدولة على وجه األرض على اإلسالم ؟ طبًعا ال ، إًذا حينما جيمع املسلمون 

استطاعوا أن يقابلوا األعداء وجياهدوا يف سبيل اهللا ، أمرهم ، ويقيمون دولة اإلسالم يف قلوم حينئٍذ معىن ذلك 
وهذا حبث يعين يتفرع منه أشياء كثرية وكثرية جًدا ، فاليوم املسلمون مثال خمتلفون أشد االختالف دعونا من 
 األحزاب الشيوعية والالدينية إىل آخره لنأخذ األحزاب اليت جتمعها اإلسالم هل هم متفقون أم خمتلفون؟ خمتلفون

مع األسف هل االختالف يكون سبب النصر فيما لو يأت هلم أسباب اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ هل هذا 
  االختالف يكون سبب النصر وإال سبب اخلذالن ال مسح اهللا ؟ 

  اخلذالن .  السائل :
األمد جًدا لذلك العملية كما يقولون عندنا يف الشام تريد هز أكتاف يعين بدها عمل بدها جهاد طويل  الشيخ :

  ومدارمها على هاتني الكلمتني : العلم النافع والعمل الصاحل .



  جزاك اهللا خريا  السائل :
  وإياك . الشيخ :
  وإياك ، تفضل الشيخ :

ما رأيكم بالعمل اجلماعي احلركي ، إن كان يقوم على منهج السلف الصاحل املنظم القائم على  السائل :
  التخطيط ؟ 

بالتنظيم املعروف اليوم ؛ ألن هذا التنظيم يعين شيًئا ال ميكن املسلمني من القيام بواجبهم  حنن ال نؤمن الشيخ :
الديين ، ال يشك أي مسلم أن التنظيم كلمة عامة ، ميكن أن نوسعها حبيث تشمل عمل سري مثالً وأن نضيقها 

ًال درس يف التفسري ، يوم يف حبيث تشمل تنظيم دروس من كل أنواع الدروس اليت ينتفع منها املسلمون يوم مث
احلديث ، يوم يف الفقه ، يوم يف املواعظ ، ويوم يف اللغة يف النحو والصرف إىل آخره ، مما يساعد املسلمني على 
أن يتفقهوا يف دينهم ، هذا بال شك تنظيم ، وال أظن أن هذا النوع من التنظيم حينما يذكر التنظيم يف مثل 

ود به ، وإمنا يقصد به ما هو أوسع من ذلك بكثري وكثري جًدا ، ومن ذلك التحزب السؤال السابق ، هو املقص
والتكتل مجاعة ضد مجاعة أخرى ، ولكل من اجلماعتني منهج ونظام ، ولكل من اجلماعتني رئيس جيب أن يُطاع 

فرقة ، فحينما  ، وجيب أن تنفذ أوامره ، هذا ليس من اإلسالم يف شيء أبًدا ؛ ألنه من غري شيء حنن نعيش يف
نريد أن نوجد حزبًا جديًدا ، فمعىن ذلك أننا زدنا سبًبا جديًدا يف توسيع دائرة الفرقة واالختالف بني املسلمني ، 
ولذلك حنن ال نؤيد مثل هذا التنظيم إطالقًا ، وألفت النظر إىل شيء قد ال ينتبه له بعض الناس خاصة إذا كانوا 

  طيبني القلوب والنوايا .
اآلن بال شك يف العامل اإلسالمي صحوة مل تكن قبل عشرين ثالثني سنة ، يقيًنا ومثلي شيخ وعجوز   : الشيخ

كبري ، يعرف هذا مل تكن هذه الصحوة من قبل ، واقرتن مع هذه الصحوة كلمة الرجوع إىل الكتاب والسنة وإىل 
بل املاليني من املسلمني وشعرت كل منهج السلف الصاحل ، ووجدت هذه الدعوة قبوًال عند املئات من األلوف 

الطوائف األخرى واألحزاب األخرى بأن الدولة اآلن من الناحية الفكرية إمنا هي للدعوة السلفية ولذلك صارت 
الدعوة السلفية اآلن ُتستغل إلقامة أحزاب باسم السلفية ، والسلفية تربأ من احلزبية ؛ ألنه إيش معىن العمل مبا  

صاحل ؟ يعين العمل بالكتاب والسنة وعلى مفهوم السلف الصاحل ، هل كانت احلزبية حيياها كان عليه السلف ال
علماء السلف ؟ مل يكن يف علماء السلف املذهبية هذه اليت حنن أحملنا إليها آنًفا ، ويعيشها اليوم املاليني من 

(( وال تكونوا م ، قال تعاىل : املسلمني فضًال عن أن يكون بينهم ، تدين بالتحزب السياسي هذا خالف اإلسال
. هذا واقع التحزب والتكتل أما إطالق  من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيًعا كل حزٍب بما لديهم فرحون ))



لفظة السلفية على حزب ما فأنا أراه كإطالق لفظة اإلسالمية على بدعٍة ما ، فهناك مثًال البنوك اإلسالمية 
ناك االشرتاكية اإلسالمية ، نسيتموها ؟ هناك كتب ألفت يف االشرتاكية اإلسالمية وهناك األغاين اإلسالمية ، وه

 .  
  وصالونات إسالمية  السائل :
آه نعم ، صالونات إسالمية ، فاملهم اآلن تستغل هذه الكلمة الصطياد الناس الذين يؤمنون بالدعوة  الشيخ :
  السلفية .
لى أي حتزب ولو قام به أكرب رجل عامل يف الدعوة السلفية ، فمجرد الدعوة السلفية ال تتعرف إطالقًا ع الشيخ :

ما يدعوا إىل التحزب والتكتل ، معناه أن هذا بدأ االحنراف عن اخلط املستقيم وقد قال عليه الصالة والسالم يف 
(( وأن : احلديث الصحيح حينما كان جالًسا بني أصحابه فخط هلم على األرض خطًا مستقيًما وقرأ قوله تعاىل 

وخط خطوطًا قصرية حول اخلط  هذا صراطي مستقيًما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))
( هذا صراط اهللا ، وهذه طرق على جانبي الخط المستقيم ، وعلى املستقيم ، مث قال عليه الصالة والسالم : 

ت هي الطرق الصوفية القدمية فقط ، وإمنا هذه الطرق ليس رأس كل طريق منها شيطان ، يدعوا الناس إليه )
هي أيًضا هذه األحزاب اجلديدة اليت كل منها ، هذه الطرق قدميًا كانت تتبىن أفكار وعقائد ليس هلا عالقة 
بالسياسة ، كاالعتزال واإلرجاء وحنو ذلك ، بعضها كانت تتبىن منهًجا سياسًيا كاخلوارج مثًال الذين من دينهم 

اخلروج على أئمة املسلمني وحكامهم ، فأقول هذه الطرق القصرية اليت  - ورمحة اهللا وبركاته أهالوعليكم السالم - 
أشار إليها الرسول عليه السالم هي جتمع كل الطرق وكل املذاهب وكل املناهج اليت ال متشي على اخلط املستقيم 

يات اليت ذكرناها من النهي عن التفرق وعن مثل بعض اآل ...، وتتبىن رأيًا من باب الغاية تربر الوسيلة كل مسلم 
التحزب ، لكن اجلواب يقولون املصلحة اآلن تقتضي ذلك ، نقول املصلحة ال تكون مبخالفة الشريعة ، وخباصة 

وأنا أعرف بتجربيت بأن  (( كل حزٍب بما لديهم فرحون ))إذا كانت تؤدي إىل تفريق املسلمني شيًعا وأحزابًا ، 
ل هذه التكتالت وهذه التحزبات يقولون معرتفني بأن اخلط العلمي الذي ينهجه السلفيون ، بال الذين يقومون مبث

شك هذا خط ال ميكن أحد خيالفهم ، لكن مداه طويل وطويل جًدا ، مىت تقوم الدولة املسلمة ؟ ومىت سنقضي 
ث ُحيكم فينا القانون األجنيب على الكفار الذين احتلوا أراضينا ؟ ومىت سنقيم الدولة اإلسالمية يف بالدنا حي

وهكذا ، حنن نقول لسنا مسئولني أوًال : مىت يكون ذلك ؟ وثانًيا : األمور هذه ال ميكن أن تعامل معاملة األمور 
االقتصادية ، فهم مثًال يضعون سنني معينة حىت يرفعوا مستوى املعيشة أو نوع من العمل عندهم نظامي ، إىل 

غيبية ال ميكن حتديدها إطالقًا ، وإمنا جيب حنن أن منشي على الصراط املستقيم ، فإذا مستوى حمدود ، هذه أمور 



وصلنا فبفضل اهللا عز وجّل وإذا مل نصل فقد أعذرنا وبينا عذرنا واهللا عز وجّل نرجو أن ال يؤاخذنا ألننا سرنا 
كان يشري   -صلى اهللا عليه وسلم  -  على الطريق املستقيم ، أما هذه اخلطوط ، فأرجو أن تالحظوا معي أن النيب

مث على جانيب هذا اخلط  ( وأن هذا صراطي مستقيًما )إىل معىن دقيق جًدا ، حينما مد خطًا طويًال ، وقال : 
الطويل خطوط قصرية ، لقد عىن ما مسعته أنا بأذين هذه بدمشق منذ أكثر من عشر سنوات قال يل أحد احلزبيني 

ي أنتم سالكوه هو طريق سليم ، لكن هذا روحه طويلة مىت تريدون تصلوا ؟ مىت ال شك أن هذا الطريق الذ
تريدون تقيمون الدولة املسلمة ؟ أما حنن فسوف نقيمها ، كيف تكون إقامتها باهلتافات ، بالتكتالت احلزبية 

هل  ح "" مكانك راو وحنو ذلك ، مث مضى على كثري من هؤالء سنني طويلة وعلى النظام العسكري السابق 
" استفادوا به علًما صحوا به عقيدة ؟ صحوا به سلوًكا ؟ ! صحوا به عبادة ؟ ! أبًدا ، مخسني سنة ، ثالثني سنة 

أما الذين سلكوا على الصراط املستقيم فهم ماشون ومشيته السلحفاء اليت ُيضرب ا املثل حينما  مكانك راوح "
لة ودمنة أو أين ؟ وصلت السلحفاء قبل األرنب ، ملاذا ؟ تسابقت مع األرنب ، وما أدري على وردت يف كلي

ألا كانت دؤوبة ، متشي رويًدا ولكنها وصلت ، بينما األرنب كان يلتهي بأمور أخرى ، وذه املناسبة أنا أذكر 
احلكمة بيتني للجاهلي ، الشاعر الذي ُيضرب به املثل ، امرؤ القيس ، ملا يقول ، واهللا حنن أوىل واهللا أن نأخذ 

  من هذا اجلاهلي ، مع إنه حنن مسلمون وذاك كافر ، قال : 
  دونه وأيقن أن ال حقني بقيصرا "  " بكى صاحيب ملا رأى الدرب         

  " فقلت له ال تبكي عينك إمنا    حناول ملًكا أو منوت فنعذرا "              
. فقال له ال حتزن ، حنن ماشيني يف الطريق ، هذا رجل جاهلي كان يريد أن ، يصل إىل أن يصري ملك العرب 

عز  -فإما أن نصل إىل امللك ، وإما أن منوت فنعذر ، واهللا حنن الزم يكون هذا سبيلنا ، منشي يف طريق اهللا 
فإن استطعنا أن نقيم الدولة املسلمة ، أو قبل ذلك اتمع اإلسالمي ، ال تتصوروا أنه ميكن إقامة حكم  - وجّل 

يف جمتمع غري إسالمي ، جيب قبل كل شيء إجياد اتمع اإلسالمي ؛ ألنه هذا الذي يتقبل احلاكم  إسالمي
املسلم ، أما اتمع غري اإلسالمي ال يتقبل احلاكم املسلم ؛ ألنه ستقوم عليه ثورات ، ومعاداة كثرية وكثرية جًدا ، 

مع أنه ليس هناك من قام بنظام إسالمي ، أما لو وواقع العامل العريب اليوم يعين مع األسف مشهور ومعروف ، 
قام بنظام إسالمي مش دولة واحدة تقوم ضده بتقوم الدولة كلها ، فلذلك فنحن علينا أن منشي على اخلط 

  املستقيم ، فإن شاء اهللا ربنا يوصلنا إىل اهلدف أو منوت فنعذَر .
، لو كان على سبيل املثال ، هنالك مكان يُعلم به دين  يعين بالنسبة للعمل لإلسالم يف املرحلة احلالية السائل :

اهللا عز وجّل عقيدة وشريعة ، فهذا املكان البد له أن يكون هنالك شيخ ، وهنالك من يرتبون وقد يكون يف 



  مكان آخر ، ويف مكان ثاين وثالث ورابع ليعلموا اإلسالم إىل الناس
  ايوه الشيخ :
من الناس أرادوا أن يتعاونوا على الرب والتقوى ، واعتربوا جتمعهم هذا ليس هو لو كان هنالك جمموعة  السائل :

األصل الذي هو اإلسالم ، ارتباطهم دائًما بعملهم األصلي هو اإلسالم ، واألخوة بال إله إال اهللا ولكن يتعاونون 
مني إىل الكتاب والسنة مع بعضهم البعض يتعاهدون على خدمة اإلسالم كما يريد اهللا عز وجّل إرجاع املسل

متسكهم بشرع اهللا عز وجّل االرتفاع باملسلمني إىل مستوى اإلسالم ، إىل مستوى املهمة اليت يريدها منهم 
اإلسالم ، وإىل مستوى العامل والعصر فهًما ودرايًة وفًقا لشريعة اهللا عز وجّل وساروا على هذا الطريق خلدمة 

ية شاملة ، وليست يقظة حزبية ضيقة ويعتربون جتمعهم هذا وسيلة خلدمة اإلسالم اإلسالم ويدعون إىل يقظة إميان
  وإلعالء كلمة ال إله إال اهللا ، فهل هذا من ناحية إسالمية يُعترب مشروع ؟ 

إذا تريد كالما جممال مثل كالمك ؟ مشروع ، إذا تريد كالما جممال مثل كالمك ، أقول لك هذا عمل  الشيخ :
  ذا واقع أم غري واقع ؟ مشروع ، لكن ه

  . ...أنا أقول  السائل :
  ال ال ، ما تقوله أنت أجب عن السؤال ، مثل ما سألتين وأجبتك ، فأنت جاوب عن سؤايل .  الشيخ :
  هذا فيه جوانب ، يف جهات هذا عندهم واقع ، وجهات ليس عندهم واقع .  السائل :
  كيف ؟   الشيخ :

اهللا عز وجّل وعلى الرب والتقوى ، ويريدون إعالء كلمة ال إله إال اهللا ،  ناس يتعاونون على طاعة السائل :
  ويعتربون جتمعهم وسيلة وليس أصالً واألصل هو اإلسالم ، فهذا موجود اآلن . 

أنت بارك اهللا فيك ، مسعتين آنًفا ، أدندن حول العلم النافع والعمل الصاحل ، وأظنك يعين معنا يف هذا  الشيخ :
  أليس كذلك ؟  البيان

  احلمد هللا .  السائل :
  إذا مسحت اآلن الكالم كله الذي عم حتكيه قائم على هذا العلم النافع ؟  الشيخ :
  إن شاء اهللا تعاىل .  السائل :
إن شاء اهللا تعاىل ، وأنا أقول معك إن شاء اهللا ، لكن هذا يذكرين بقصة ذلك الصحايب اجلليل الذي   الشيخ :

اب الرسول عليه السالم ليًال ، لعل الرسول عليه السالم يستيقظ ويريد حاجة فال جيد حوله من كان يقوم على ب
صلى اهللا عليه  - أصحابه من يقضيها له ، هذا رجل كان يقوم الليل عند بيت الرسول عليه السالم والرسول 



قدر له هذا املوقف ،  )(( وإنك لعلى خلق عظيم )كما هو معلوم من وصف رب العاملني له بقوله :   -وسلم 
، بعد ثالثة أيام  " أمهلين ثالثة أيام "أطلب مين ما تريد ، الرجل عاقل ، قال :  ( تمن علي )فقال له يا فالن : 

" يا رسول اهللا ، فكرت بالدنيا ، فوجدا زائلة وفكرت يف اآلخرة فرأيت الناس فيها فريقني : فريق يف قال له : 
، فقال   ، ورأيت أن طريق اجلنة درجات ، فأنا أطلب منك أن جيعلين ريب معك يف اجلنة "اجلنة وفريق يف السعري

الشاهد من هذا : ما تركه يعتمد على وعد الرسول ،  ( لك ذلك ولكن أعن على ذلك بكثرة السجود ): 
  نهج . بتحقيق هذا امل - إن شاء اهللا  - فأنت أعنا على  ( أعن على نفسك بكثرة السجود )لكن قال : 

  إن شاء اهللا . السائل :
احلليب : على نفس املوضوع وردنا من اجلزائر يعين ، يعين هو مت اجلواب عليه ، لكن األخوة حيبون أن يسمعوا 

  اجلواب بعينه
  خري إن شاء اهللا الشيخ :

اجلبهة اإلسالمية لقد شاع عندنا أن مشاخينا األلباين وابن باز : التقيا مع أحد زعماء  السائل :احلليب : يقول 
لإلنقاذ ، وهو الشيخ عباس مدين ، ويقال إنه بعد نقاش طويل جرى حول العمل السياسي والتحزب ، اقرتح 
الشيخ مدين على الشيخني رؤية شريط فيديو حيتوي على مناظرة ألحد رؤساء اجلبهة وهو فالن ، اقتنع الشيخان 

  فهل هذا الكالم صحيح ؟ اجلواز بدخول اجلبهة ، وجواز عملها يف الساحة ، 
  ال أصل له . الشيخ :
شاع عنك إشاعة ، أنك قلت أن مروان حديد ليس بشهيد ، أو أنه شهيد أو ما شابه ذلك ، بعض  السائل :

  هذا ، هل هذا صحيح أو حدث ؟ أو بعض العلماء كتب ؟  ...الناس 
أقول الشهيد يف اإلسالم معروف ، وهو الذي واهللا أنا ما أذكر هذا ، إنه سبق مين قلت هذا ، لكن أنا  الشيخ :

ميوت يف املعركة جياهد الكفار ، أما إذا أحدنا مات يف عقر داره ، ولو كانت ميتته بسبب دعوته لإلسالم 
  ومعاداته للحكام الكفار ، وحنو ذلك ، فهذا ال ُيسمى شهيًدا .

حكمية . الشهادة احلقيقية هي اليت ذكرا فعندنا الشهادة يف الشرع قسمان : شهادة حقيقية وشهادة  الشيخ :
( آنًفا ، الذي ميوت يف املعركة ، أما الشهادة احلكمية فهي أنواع ، والرسول عليه السالم مساها ، مثًال قال : 

الغريق شهيد  والذي يموت بالهدم شهيد ، والمرأة تموت جمعاء وهي شهيد ، والرجل يموت بداء السل 
عندنا توسيع الشهادة احلكمية ، فضًال عن الشهادة احلقيقية ، ما يف عندنا ما يسمح لنا .. اخل ، فليس  شهيد )

بتوسيع دائرة هذه الشهادة احلكمية فضًال عن الشهادة احلقيقية ، والفرق بالنسبة للشهادتني : الشهيد األول 



، وجيوز أن ال يُغسل وال  الذي ميوت يف ساحة املعركة له معاملة خاصة من حيث الغسل والدفن والصالة عليه
يُنزع عنه ثيابه ، وال يصلى عليه ، ويُدفن بثيابه ودمائه كما هو ، أما األنواع األخرى من الشهداء الذي مسوا 
بشهداء حكًما فلهم املعاملة اليت جتب على كل مسلم  فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وال جيوز تركهم بدون 

عليهم أمثوا مجيًعا ، فإًذا يف شهادة حقيقية وهذا نوع واحد ، يف شهادة  صالة ، فإن ترك املسلمون الصالة
حكمية ، هذه أنواع وأنا كنت مجعت ما استطعت منها يف كتايب أحكام اجلنائز وبدعها ، وليس منها الرجل 

نقول ككلمة  الداعية يدعوا إىل اهللا فيقتله الكفار ، ليس منه هؤالء الشهداء هذا اإلنسان ، وإن كان نستطيع أن
عامة إنه مات يف سبيل اهللا ، لو مات وهو يطلب العلم ، مات يف سبيل اهللا ، لكن ليس شهيًدا ، كلمة الشهادة 

الكلمة هذه بالتعبري  - مع األسف  - اصطالح شرعي ال جيوز حنن أن نوسع هذا املعىن ، وعندنا يف سوريا 
صاروا الناس جمرد ما واحد يف عداء بينه وبني الثاين  السوري تبهدلت يعين ذهبت روعتها ، وذهبت قيمتها حىت

يأيت ويغافله ويقتله ، يطلعوا ثاين يوم ويشيعوا جنازته ، فيقولون الشهيد هو حبيب اهللا ، والقاتل عدو اهللا ، 
جعلوه شهيًدا وميكن يكون هو ال يصلي وال يصوم ، وميكن يكون سبب القتل هو اخلمر ومعاقرا والنساء .. اخل 
، فالشهادة جيب أن نعرف قيمتها ، وأنه ال جيوز لنا أن نوسع معانيها ، وندخل يف هذا االسم ، من شئنا من 

أنا التقيت معه يف سجن القلعة وعشنا برهة وتباحثنا  - رمحه اهللا  -باب العاطفة اإلسالمية فأخونا مروان احلديد 
شجاع ، مع أنه كانت دراسته دراسة هندسية أينعم ،  وكان رجل -رمحه اهللا  - ، وهو كان من اإلخوان املسلمني 

ال شك كان عنده غرية إسالمية عظيمة جًدا ، وكتل شباب من املسلمني حوله ، لكن أرجو اآلن أن ال 
تؤاخذوين حينما أعود بكم إىل العلم النافع والعمل الصاحل ، هؤالء الشباب ما نشأوا هذه النشأة كان من آثارها 

ية ، هل ربح املسلمون يف هذه الثورة أم خسروا ؟ خسروا ، السبب ما قائمة على العلم النافع والعمل الثورة السور 
الصاحل ، ولذلك حنن نريد من إخواننا املسلمني الطيبني أن ال يتعاملوا مع عواطفهم فقط ، بل عليهم كما قال 

م الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم (( وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالتعاىل : 
، وإذا كان العمل الصاحل ال ميكن إال على العلم النافع إًذا فهما صنوان ال جيوز التفريق بينهما ،  تعملون ))

فحينما نسمع أنه ناس يف ناس متكتلني متعاونني على اخلري على الرأس والعني ، لكن أنا أعرف أنه يف هذه 
لعقيدة اإلسالمية بعد ، ملاذا ؟ ألم ما درسوا العلم النافع ، فإًذا شو الفائدة من هذه اجلماعات من مل يفهم ا

  األعمال ، إذا مل تكن قائمة على أساس من الشرع ؟ ونرجو أن نصلي ألن صارت الساعة العاشرة .
إىل اية اآليات  (( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اهللا إن اهللا بصير بالعباد .. ))قراءة الشيخ ل 

.  


